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                                                           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    
 

    Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, τα συνδικαλιστικά µας όργανα µε κύρια ευθύνη του προεδρείου της Οµοσπονδίας και 
κατ' επέκταση των πρωτοβάθµιων Ενώσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της δικής µας, δεν υπάρχει καµία ουσιαστική 
αντίδραση-διεκδίκηση, παρ' ότι η Ε.Α.Κ.Π. έχει καταθέσει  εµπεριστατωµένες  θέσεις για το Ωράριο, τον Κανονισµό 
Μεταθέσεων, το Βαθµολόγιο, το Μισθολόγιο και γενικότερα για όλα τα εργασιακά ζητήµατα, καθώς επίσης και 
χρονοδιάγραµµα κινητοποιήσεων.  
  Αντί όµως τα συνδικαλιστικά µας όργανα να επιλέξουν το δρόµο του αγώνα για την άµεση διεκδίκηση λύσεων για τα 
χρονίζοντα προβλήµατα µας που είναι καθολική απαίτηση όλων των συναδέλφων, επιλέγουν το ρόλο του απλού θεατή 
απέναντι στις ραγδαίες αρνητικές εξελίξεις και προσπαθούν µε κινήσεις εντυπωσιασµού, όπως και η δικής µας Ένωση, να 
πείσουν τους Συναδέλφους ότι κάτι κάνουν. 
 
    Στην λογική αυτή κινείτε και η απόφαση του προεδρείου της ‘Ένωσης µας να επιδιώξει συναντήσεις µε πολιτικούς 
φορείς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας, προσπαθώντας να κάνει αυτό για το οποίο κατηγορούσε το 
προηγούµενο προεδρείο όταν πραγµατοποιούσε κατά κόρον συναντήσεις µε παράγοντες της περιφέρειας, πως ήταν 
περιττό και χάσιµο χρόνου. Ότι δεν είχαν κανένα αντίκρισµα οι συναντήσεις αυτές µε τους αιρετούς της περιφέρειας µας 
και για αυτό δεν ακολουθούσαν στις συναντήσεις (πλην δύο περιπτώσεων, µε την πρόεδρο της Ν.Ο.∆.Ε. Φθιώτιδας και 
την Αντιπεριφεριάρχη Φωκίδας ) και έφθασαν στο σηµείο να κατηγορούν στην γενική συνέλευση το προεδρείο ότι όλες οι 
ενέργειες και οι κινήσεις του κινούνταν σε λάθος κατεύθυνση, την στιγµή µάλιστα που είχαν ψηφίσει στο ∆.Σ. όλες τις 
προτάσεις του προεδρείου πλην από δύο µόνο!!  
   Τότε φυσικά αυτό εξυπηρετούσε στην εκλογική τακτική της ∆.Α.Κ.Υ.Π.Σ. και για αυτό προσπάθησαν να υποβαθµίσουν 
µε αυτό τον τρόπο το γεγονός ότι ένας από τους λόγους της προσωρινής αναστολής της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών 
δηλαδή του κλεισίµατος δεκάδων Π.Υ. και Π.Κ., ήταν ο ντόρος που είχε δηµιουργήσει η Ένωση µας µε την ενηµέρωση 
που παρείχε σε όλους τους αρµόδιους τοπικούς και πολιτικούς παράγοντες και στις τοπικές κοινωνίες. Όµως ποτέ δεν 
είναι αργά και επικροτούµε την κίνηση να γίνουν εκ νέου επαφές, αρκεί αυτές να έχουν ουσιαστικό διεκδικητικό 
χαρακτήρα και όχι να αποτελέσουν απλά άλλοθι συνδικαλιστικής κινητικότητας και καµουφλάζ της αδράνειας για τα 
φλέγοντα ζητήµατα που απασχολούν τους εργαζόµενους κυρίως την αντιπυρική περίοδο. 
 
    Φτάσαµε όµως στη µέση της αντιπυρικής περιόδου, δυόµιση περίπου µήνες µετά τις εκλογές και την ανάδειξη του 
νέου ∆Σ της Ένωσή µας έχοντας κάνει µόνο ένα διοικητικό συµβούλιο και εκτός δύο συναντήσεων ( η µία µάλιστα µε 
πρωτοβουλία του ιδίου του Πολιτικού φορέα ) δεν έχουν γίνει άλλες συναντήσεις, δεν έχει γίνει καµία παρέµβαση, δεν 
έχει γίνει καµία ενηµέρωση στους συναδέλφους πλην αυτής για τις επιφυλακές, η οποία όµως είναι αυτούσια 
αντιγραφή από το σχετικό άρθρο που είχε εκδώσει η Ε.Α.Κ.Π. για το θέµα αυτό (για του λόγου το αληθές µπορεί 
όποιος θέλει να ανατρέξει στο site της Ε.Α.Κ.Π. ''Φωνή του πυροσβέστη '' στο 2ο τεύχος στο άρθρο µε θέµα 
«Επιφυλακές» ). ∆ηλαδή συνδικαλισµό µε ξένα κόλλυβα και µάλιστα της Ε.Α.Κ.Π. που το σηµερινό προεδρείο όλο το 
προηγούµενο διάστηµα την κατηγορούσε για ανικανότητα.         
 
    Όσον αφορά την συνάντηση µε τον κ. Περιφερειακό ∆ιοικητή πάλι δεν κατάφερε το προεδρείο να κανονίσει 
συνάντηση, ενώ είχε όλο το περιθώριο αµέσως µετά τη συγκρότηση σε σώµα που ήταν αρχή αντιπυρικής περιόδου και 
δεν θα υπήρχε καµία δικαιολογία για πίεση χρόνου, αλλά µέχρι σήµερα ούτε την ποιο αυτονόητη και επιβαλλοµένη 
συνάντηση για µία πρωτοβάθµια ένωση δεν κατάφερε να φέρει σε πέρας.    
 
    Η ίδια ακριβώς αδράνεια και στο θέµα του ωραρίου και ενώ όλες οι αποφάσεις στο προηγούµενο ∆.Σ. ήταν οµόφωνες 
για την επαναφορά σε 24ώρη βάση όσων Υπηρεσιών και Π.Κ. επιθυµούν  την ίδια στιγµή γινόταν αρνητική κριτική ότι δεν 
βαδίζαµε µε τον σωστό τρόπο και αυτή τη στιγµή µεσούσης της αντιπυρικής περιόδου, δεν έχει υποβληθεί κανένα 
γραπτό αίτηµα προς το Αρχηγείο η Υπουργείο για όσες Υπηρεσίες και ΠΚ επιθυµούν την επαναφορά του 
24ωρου!!! 
 
   Τα συµπεράσµατα δικά σας συνάδελφοι, απλά  όλα αυτά αποδεικνύουν την πλήρη αδράνεια και ανικανότητα του 
σηµερινού προεδρείου της Ένωσής µας διαψεύδοντας τις προσδοκίες όσων εκ των µελών της Ένωσης  πίστεψαν στις 
κάλπικες υποσχέσεις του και δυστυχώς αποτελεί παρελθόν πλέον η έντονη δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα που είχε 
παρουσιάσει το προηγούµενο προεδρείο που συµµετείχε η Ε.Α.Κ.Π. δηµιουργώντας δεδοµένα για ολόκληρο τον κλάδο.  
 

Για την ΕΑΚΠ  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τα µέλη του ∆Σ 
Ανδρέου ∆ηµήτριος  - Πανουργιάς Νικόλαος 



 


